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EVANGELHO É VIDA TRANSFORMADA
Filemom

A partir desse domingo começaremos a estudar a carta de Paulo a Filemom.
Uma carta bem pequena mais cheia de significados. Diferentemente de todas as
outras carta, essa é a única carta particular de Paulo que temos.

O conteúdo da carta gira em torno de Onésimo. Um escarvo fugitivo que de
alguma forma chegou a Roma, teve contato com Paulo e se converteu. Aceitou a
Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.
Então Paulo e Onésimo se veem diante de uma situação insustentável. Paulo
não poderia continuar a amparar uma situação absolutamente irregular, por mais
que ele visse benefícios nisso. Inclusive, diz isso em sua carta: “Eu queria
conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego
por causa do evangelho;” (Filemon 1:13). Onésimo precisava lidar com a sua
realidade e Paulo não podia continuar a amparar uma ilegalidade.

Aqui chegamos a um tema central na epístola a Filemom. Quando Jesus
nos alcança, invade nossas mentes e corações, somos alvo de sua graça e
misericórdia, Ele quer transformar tudo que somos, tudo o que nos cerca. Os
males precisam ser tratados, os pecados abandonados, é preciso viver uma nova
realidade.

Mas isso custa! Como custa! Nós nos enfrentarmos e lidarmos com as
consequências de nossas maldades, pecados, decisões, opiniões. Muitas vezes a
vida assume rumos que nos destroem, mas Jesus em amor nos convida a retornar
e seguir pelo caminho que Ele traçou. Que é caminho de salvação, paz e santidade.
Mas isso custa!

Fico pensando em Onésimo, agora um homem crente, mas um escravo
fugitivo. Precisava lidar com sua realidade e condição. Preste atenção! Na vida,
não podemos fugir de nossas realidades, precisamos enfrentá-las. Ouso dizer que
tudo que não é tratado em nossas vidas, sempre continuará a nos incomodar, a
voltar, a exigir solução.

Posso me justificar dizendo que a escravidão é um absurdo; que agora
Onésimo estava numa melhor situação e assim por diante, mas são
autojustificativas. Porque é como se disséssemos que Deus não pode lidar com
este quadro.

Onésimo, retome sua vida onde ela parou, pois eu irei transformá-la por
completo. Não continue a fugir! Uma nova criatura em Jesus não pode continuar
a ser e agir como um fugitivo. Aquiete seu coração que eu cuidarei de tudo.

Mas, agora, está na hora de enfrentar a realidade, a sua realidade.
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

26 NC – Ao Deus grandioso

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 85

209 NC – Encorajamento

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

224 NC – Consagração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Segundo a

vontade de Deus”

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

213 NC - A última hora

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

26 NC – Ao Deus grandioso
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 85
209 NC – Encorajamento

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)

CONSAGRAÇÃO

224 NC – Consagração
Oração Diaconal de Dedicação

Gratidão pelo ministério diaconal

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Segundo a
vontade de Deus”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

213 NC - A última hora
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Adoração: Em espírito, em verdade
    Maravilhosa Graça

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 16:01-06
Cântico: Isaías 53

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Jesus em tua presença

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Porque Ele vive

BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo é uma
comunidade de pessoas que estão sendo
transformadas em todas as esferas da vida
por Jesus Cristo. Compartilharmos o
amor de Cristo, cuidamos um do outro e
servimos nossa comunidade local e o
mundo. Nossa missão é adorar ao Senhor
em espírito e verdade; fazer e amadurecer
mais discípulos de Jesus. Esta é a base
para nosso ministério e tudo o que
fazemos. Obrigado por se juntar a nós hoje!

A TODOS
Que buscam a paz;
Que choram e buscam consolo;
Que lutam e buscam servir;
Que pecam e buscam perdão;
Que, na solidão, buscam amor;
Que forasteiros, buscam amizade;
Que, em esperança, buscam a verdade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicidade,
Desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os acolhe
Em nome do Senhor Jesus Cristo.

ASSEMBLEIA PARA SANÇÃO DO
ESTATUTO DA IP BOTAFOGO
Como é sabido da Igreja, precisamos
atualizar nosso Estatuto. Para isso o
Conselho convocou a Assembleia e esta,
após discutir o documento e fazer os
ajustes necessários, aprovou o Anteprojeto
de Reforma. Como consequência,
cumprindo o que estabelece as leis da
Igreja, o Conselho enviou o documento ao
Presbitério do Rio de Janeiro que o
analisou e o aprovou sem nenhuma
observação ou alteração. Agora, para
darmos o último passo com vistas ao
registro, precisamos realizar uma
Assembleia para sancionar o Estatuto.
O Conselho da Igreja convoca a
Assembleia Geral Extraordinária para
reunir-se no dia 01 de agosto do corrente
ano, com início às 9h, término da votação
às 11h30min e encerramento da
Assembleia ao término do Culto Matutino.
Como temos feito, os membros da Igreja
poderão votar de forma eletrônica.

CULTO VESPERTINO
Retornamos nossos cultos vespertinos
hoje. Graças a Deus que com segurança
vamos retornando às nossas atividades
e tendo a oportunidade de mais pessoas
participarem dos cultos. Mas não se
esqueça de fazer sua inscrição.



ATIVIDADES PRESENCIAIS
Por determinação do Conselho,
analisadas as condições de nossa cidade,
o nível de vacinação dos membros da
igreja e o parecer da Comissão de Saúde,
voltamos aos cultos matutinos
presenciais neste domingo. Mas,
gostaríamos de destacar alguns pontos
fundamentais:
1. Teremos dois cultos matutinos iguais
(às 9h e às 10h30min) e 1 culto vespertino
(18hs);
2. A presença só será permitida por
inscrição prévia – telefone da igreja ou
celular do pastor;
3. Todos deverão estar de máscaras,
respeitar o distanciamento no interior do
templo e fazer uso do álcool em gel que
será disponibilizado;
4. Leve água para seu consumo – os
bebedouros da igreja não estarão
disponíveis;
5. Fique atento aos dias de vacinação na
cidade para que você não perca a data.

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS
O Conselho da Igreja durante o ano de
2020 promoveu uma criteriosa
atualização do rol de membros da nossa
igreja e continuará a fazê-lo durante este
ano. Um próximo passo necessário é a
atualização dos dados dos membros, por
isso você será contatado para conferir se
suas informações estão atualizadas. Um
rol em dia nos permite aumentar a
comunhão e o contato entre nós.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 07
de agosto, sábado, às 8h30min. Se você
deseja se tornar membro da Igreja, fale
com os pastores, quem sabe não está na
hora de você tomar essa decisão.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Inês Rufino Martins Jarque (2558-
0328) e Lucia Paulo Loureiro dos Santos
Lopes (2437-0826); Dia 13: Sueli Mendes
Sathler; Dia 14: Joel Beltrão Jarque
(2591-2602) e Rodrigo Ribeiro de Souza
(2542-3600); Dia 15: Débora Cristina
Szendrodi Dourado Teixeira (3559-3553),
Francineide Fonseca Morais e João
Romeu Pontes Rosa (2568-2932); Dia 16:
Eliane Cristina Soares (2578-1882) e
Fábio Márcio Belo (2547-4225).

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, começando às
19h, nossa igreja, sob a liderança da UPH,
se reúne para orar. Nesta oportunidade
oramos por nossas vidas, pelos nossos
pedidos de oração e uns pelos outros.
Você é convidado para ter comunhão e
colocar diante do Senhor as suas
petições. O link da reunião está à
disposição. A reunião está sendo
realizada através do aplicativo Zoom.

NOVA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO
Como já anunciamos para a Igreja, a fim
de colaborar com a tesouraria e destinar
sua contribuição em conformidade com
o que Deus colocou no seu coração, o
Conselho está sugerindo a você que
deposite os valores discriminando pelos
centavos, da seguinte forma:

ORAI UNS PELOS OUTROS
Se você sabe de alguém em nossa Igreja
que precisa de oração, fale com o pastor
e incluiremos o nome nessa lista de



oração. Estes são os motivos e nomes
daqueles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Andréa Passos, Julieta
Dusi, Claudia Giordano Barbosa, Cleube
Anay de Oliveira (câncer), Dulcineia
Pires, Eliane Cristina Soares, Francisco
Antônio (Primo Ligia Portes), Gabriela
Gerusa Leite Weston, Jaira Botelho
Moura, José Eduardo Nucci (filho do
Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos
Muniz, Peggy Barbetta Soares, Rogério dos
Santos Gil (saúde), Stila Borges Coelho
de Sousa e Thor Barros (Neto da Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e suas
filhas Barbara e Luísa (consolação, orientação
no tratamento e sustento espiritual).
4. MISSIONÁRIOS - Rev. Luiz Otávio e Janete
(Panamá)
5. DESEMPREGADOS; 6. GRATIDÃO; 7. OUTROS

MOTIVOS

CONTRIBUIÇÔES
A contribuição de dízimos e ofertas
necessárias para o sustento das
atividades e compromissos missionários
e ministeriais da IP Botafogo pode ser
feita via internet banking ou depósito
bancário na seguinte conta:

Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30
PIX: 34171181000130

ESCALAS

Presbítero
11/07: Presb. Esequias Sales
18/07: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
11/07: Diác. Thiago Leite, Glauco
Wamburg e Tagore Martins| Diác.
Aureliano Dutra
18/07: Diác. Michel Jarque, Leonardo
Medeiros e Marco Aurélio| Diác. Rogério
de Andrade

Escola Dominical Adultos:
11/07: Presb. Maurício Buraseska
18/07: Presb. Eduardo Gouvêa

Comissão de Som:
11/07: Luiz Felipe Fiuza
18/07: Thiago Leite

Comissão de Saúde:
11/07 – Raquel Boy
18/07 – Mariana Sathler

IGREJA DE CRISTO

Mais um Aniversário,
115 anos se passaram.
Vivemos em construção,
Nossa consagração,
Confirmadas na fé.

Igreja de Cristo.
Fonte de água viva,
De milagres inexplicáveis,
De propósitos inexoráveis.

Igreja que abençoa,
De gesto tenro,
Da Graça divina.

É o templo.
Nossa morada segura.
De alívio e restauração,
Dos nossos corações.

Nossa Igreja,
É o corpo de Cristo, cuja missão é mantê-
lo vivo aqui presente entre nós.

Cristo vive!

Nossa Igreja viverá,
Para renovar e buscar,
Vidas perdidas,
Com um único propósito:
Amar!

Feliz aniversário, querida Igreja!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. BOAS OBRAS - CAUSA OU EFEITO?

9. Em casa, durante a semana, leia Efésios 4.17 a 6.9. Registre por

escrito o que aprender sobre vida cristã, santidade, boas obras.

10. Não é fácil praticar boas obras e viver uma vida verdadeiramente

cristã. De fato, só será possível com a ajuda do Espírito Santo, com

muito estudo Bíblico, com muita oração e a ajuda de uma boa igreja.

Por isso, nossos próximos estudos serão sobre O Espírito Santo, O

Estudo da Bíblia, A Oração, A Igreja.

Conta-se que um soldado dos exércitos de Alexandre, o grande

conquistador grego, desertou, foi capturado e trazido à presença do

seu General. Alexandre lhe perguntou: “Soldado, qual é o seu nome?”

Trêmulo, o soldado respondeu: “Alexandre, senhor.”

“Então - disse-lhe o destemido conquistador - ou você muda de

caráter ou muda de nome!” Dizemo-nos Cristãos. Fazemos jus ao

nome? Nosso caráter assemelha-se ao de Cristo? (Ver II Timóteo 2.3-

4)

(Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                 Botafogo 

                                           Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030 
                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 23– 11 de julho de 2021                                                                                                                                                      

       Pergunte ao seu coração. 
              “...ajuntai para vos outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões  
              não escavam nem roubam; porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.” 
                                                                         Mateus 6:20-21 
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1906-2021 

             A brincadeira era assim: quando tio Toninho levantasse a bandeira todos 
podiam começar a seguir as  pistas escondidas pelo jardim .Era para ser uma tarde 
calma , com os primos se ajudando na brincadeira ,mas ...  
           Cadu achou a primeira pista que dizia que o tesouro estava depois de três 
árvores à direita da roseira. Ele correu tanto que nem viu a Sofia logo na sua frente. 
Passou por cima dela, mas levou uma rasteira do Dudu que foi mais rápido, chegou 
primeiro e pegou a segunda pista que levava à pedra grande ao lado do rio. Para não 
perder tempo Dudu deu uma cotovelada no olho do Tico que caiu em cima da Luana. 
Era para ser uma brincadeira saudável, mas se transformou num tumulto. Tio 
Toninho não conseguia controlar os ânimos que estavam exaltadíssimos na luta para 
achar o tesouro.  Luana ficou no chão chorando, mas Tico “nem deu bola”. Com o 
olho ainda doendo da cotovelada chegou até a pedra grande.  Lá, dentro de uma 
caixinha, estava a terceira e última pista. Uma pista muito esquisita. Tão esquisita 
que todos acharam que tio Toninho estava ficando “caduco”. A pista dizia: “Vocês 
querem saber onde está o tesouro? Perguntem ao seu coração!” 
 
        Tesouro no coração????? Que negócio é esse????A Bíblia conta que uma 
grande multidão estava seguindo Jesus, que subiu em um monte e começou a 
ensinar. Ele falou sobre vários assuntos, mas achou importante falar sobre 
riqueza porque muitos pensavam que o dinheiro e as coisas que possuíam 
podiam fazê-los completamente felizes. Parecia que o dinheiro estava em 
primeiro lugar, como se fosse um ídolo. O maior tesouro não era a saúde, a 
alegria em viver, a paz na alma, o amor ao próximo, a solidariedade. Para ficar 
rico valia tudo, não só trabalhar. Valia ser desonesto, ladrão, mentiroso.  Não 
tem problema nenhum ganhar dinheiro honestamente, nem ter dinheiro, muito 
ou pouco. O problema é o amor ao dinheiro, é correr atrás de mais e mais, ao 
ponto de esquecer-se de ajudar pessoas, das necessidades dos outros e até da 
família.  
 
          Cadu passou por cima da Sofia e levou uma rasteira do Dudu que deu uma 
cotovelada no olho do Tico que caiu em cima da Luana, que ficou chorando. Será 
que todo esse sofrimento teria valido a pena, se, na caixinha, tivesse algum tesouro 
de verdade?                                                           Beijos, tia Ilda                                                                              
 (saiba mais em Mateus 6:19-21;24-34 / Mateus12:35/ Mateus 13:44 )   

 



 
 

LITURGIA: 

Prelúdio: Inês e Isabella - Boas-vindas (Cânticos de  
Salvação para Crianças /vermelho-3/ APEC)  
Boas-vindas há  
Bem-vindos são! Boas-vindas pra vocês, aleluia!  
Boas-vindas há  
Bem-vindos sim, venham, venham outra vez!! 
 
Vídeo da Aline – Bom dia! - APEC 
    Bom dia, com alegria! Desejo a você um belo dia! 
    Andando na companhia do Nosso Salvador que nos quer bem! 
                                   Vai tudo bem! 
 

1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 

2- CÂNTICO – Isabella e Inês – DESANIMADOS? NÃO, NÃO, NÃO! 
(Cânticos de Salvação para Crianças /AMARELO-92/ APEC)  
Desanimados? Não, não, não! (bis) 
Dores, tristezas posso passar, mas Jesus Cristo vem me alegrar 
Desanimados?  (assobio)? Não, não, não! 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Brenda 
Tudo que Deus faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho- Gabriel - Salmos 3:1-5 
 

5-Versículo do mês de julho para memorizar: Maria Luisa, Helena, Maria  
                                                     

    “Em paz me deito e logo pego no sono, porque,  

     Senhor, só tu me fazes repousar seguro.”  

                    Salmo 4:8      
              Recordando Salmo 30:5b- Paulo, Erik 

 

6- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Felipe  
Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir que esteja  
conosco sempre. 

7- Mensagem – tia Ilda 
 

8- CÂNTICO: Larissa - Satisfação ( Vencedores por Cristo) 
 

Satisfação é ter a Cristo 
Não há melhor prazer já visto 
Sou de Jesus e agora eu sinto 
Satisfação sem fim 

                         Sim, paz real 
                       Sim, gozo na aflição 
                           Achei o segredo 
                        É Cristo no coração 

Satisfação é não ter medo 
Pois meu Jesus, virá bem cedo 
Logo, em glória, eu hei de vê-lo 
Satisfação sem fim 

                            Oração do Pai Nosso- Julia Grammático 

                          Benção pastoral – Rev Cid Caldas    
                                Aniversariantes de JULHO 
  "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8                                                                                                                                                        

                                                          MOTO DA UCP: 
“Batalhando por Cristo. Lutando com amor, sou um soldado de nosso Senhor!” 

LEMA DA UCP:  
“Combate o bom combate da fé”. 1 Timóteo 6:12 

DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA 
12 de outubro  

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA 

       IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos) 
   Coordenadores- Ilda Marques de Andrade, Indiomar Crosoé de 
Oliveira  Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas 
9h30min- Culto das crianças (4 a 12 anos) 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária)                    
                           Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo 

JOÃO ROMEU PONTES ROSA  15/07 7 ANOS 

TIA DÉBORA ( Sementinhas de Jesus) 15/07  

SAMUEL DIANES MOREIRA TELES  24/07 4 ANOS 

Satisfação é nova vida 
Eu com Jesus em alegria 
Sempre cantando a melodia 
Satisfação sem fim 
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